
Београд: Десетак окупљених на скупу подршке Наваљном, полиција забранила окупљање јер скуп није био пријављен
субота, 23 јануар 2021 20:52

 Полиција је у Београду данас легитимисала окупљене на скупу подршке руском
опозиционару Алексеју Наваљном и затражила да се разиђу са образложењем да скуп
није пријављен. Речено им је и да је због епидемије забрањено окупљање више од пет
људи, рекли су организатори скупа Радију Слободна Европа (РСЕ).

  Новинској агенцији Бета су из полиције рекли да немају податке о таквом окупљању у
Београду.   

На скупу подршке Наваљном било је свега десетак градјана који су рекли за РСЕ да су
се окупили спонтано, преко друштвених мрежа.

  

Скуп је почео испред Храма Светог Саве, где су полицајци легитимисали неколико
градјана и затражили потврду о пријави скупа.

  

Окупљенима је речено да је полиција реаговала на позив обезбеђења храма.
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Учесници скупа су потом отишли до оближње Амбасаде Русије, где је их је полиција
такодје легитимисала, а речено им је да простор испред Амбасаде није место за
окупљање. Речено им је да се разидју, уз напомену да ће моћи да одрже скуп онда кад
буде био пријављен.

  

Неколико окупљених је нешто даље од Амбасаде развило транспарент “Слобода за
Наваљног” којима се широм света тражи да руске власти ослободе опозиционара.

  

Протести у знак подршке опозиционом лидеру Алексеју Навалном су овог викенда широм
Русије и ухапшено је више од 350 демонстраната, медју којима и супруга Наваљног,
Јулија.

  

Маршеви су планирани у више од 90 градова у Русији, а упркос томе што је полиција
протесте прогласила илегалнима и упозорила да ће одмах бити сузбијени, демонстранти
су одлучили да наставе.

  

Уочи протеста, руске власти су притвориле савезнике Наваљног и упозориле друштвене
мреже да уклоне постове којима се позивају људи да присуствују “несанкционисаним”
скуповима.

  

Окупљања су планирана и испред руских амбасада широм света.

  

(Бета)
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